REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2019.

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2,
contendo a documentação e as propostas de preços, em
atendimento ao edital de concorrência nº 002/2019

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, em sessão
pública, sob presidência do Sr. Thiago Gustavo Pfeuffer Worns, membros Gilmar Uhlig e
Frederico Mercer Guimarães Junior, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação designada pela
Portaria nº 494/2018

para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pela

proponente interessada no objeto da Concorrência nº 002/2019.

*

Aberta a sessão pelo

Senhor presidente, apresentou-se como proponente a seguinte pessoa jurídica: 1) KART CLUBE
RIO NEGRO, inscrito no CNPJ sob n.º 00.909.348/0001-04 , neste ato representada por seu
Presidente Sr. LUIZ CLAUDIO SALIBA FILHO, devidamente identificado junto a comissão,
apresentando cópia da carteira de identidade e estatuto da entidade, em ato contínuo o Presidente
da Comissão Especial de Licitação recebeu da Servidora Lotada no Protocolo, os envelopes
devidamente entregues dentro do prazo estipulado conforme protocolo o que foi conferido na
presença de todos. A seguir, foi rubricado o envelope nº 2 pela comissão especial de licitação e
pelo representante

presente.

Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1

contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de
licitação e submetida ao exame e rubrica do representante da proponente presente. * A seguir, a
comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope nº 1 do que após
analise a mesma foi HABILITADA por unanimidade.

Considerando haver somente uma

proponente e a mesma ter sido habilitada não há o que se falar em prazo para recurso quanto a
habilitação, razão pelo que foi dado inicio a abertura do envelope contendo a proposta técnica
lendo-se em voz alta as condições estabelecidas. Considerando a proposta ter sido apresentada de
acordo com as condições do edital a mesma é classificada, sendo considerada vencedora do
referido certame, com nota final 68, conforme ficha de avaliação e julgamento anexa a esta.
Considerando a Habilitação e Classificação da única proponente inscrita para este processo e o
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mesmo ficará a disposição para vistas de quaisquer interessado pelo prazo de 5(cinco) dias úteis,
decorrido este prazo

e não havendo nenhum recurso, ou após sua análise e julgamento do

mesmo, o referido processo será encaminhado para homologação. * Deixada livre a palavra e
como não houve manifestações foi encerrada a presente sessão da qual foi lavrada a presente ata
pela Senhora Isabel Cristina Souza, nesta sessão atuando como Secretária ad hoc, que após lida e
achada conforme vai assinada por todos.

Thiago Gustavo Pfeuffer Worns - Presidente CML

Gilmar Uhli – Membro CML

Frederico Mercer Guimarães Júnior - Membro CML

KART CLUBE RIO NEGRO
Luiz Claudio Saliba Filho.

Isabel Cristina Souza
Secretária ad hoc
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